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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

       Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, implementasi neural 

network untuk aplikasi pendeteksi penyakit pada pencernaan manusia telah 

berhasil dibuat. Implementasi ini menghasilkan arsitektur dengan 20 buah input, 

sebuah hidden layer dengan 12 neuron dan 4 buah output. Dengan arsitektur 

tersebut, dapat diperoleh error dengan nilai 0.000011, dimana laju pembelajaran 

yang digunakan adalah 0.1 dan dengan iterasi selama 5000 kali. Metode 

backpropagation neural network mampu menyelesaikan masalah berupa 

pengidentifikasian suatu penyakit seperti penyakit pada pencernaan manusia. Dari 

hasil pengujian data, telah didapatkan tingkat keakurasian data dalam pengujian 

adalah 100%, dan validasi dengan pakar menghasilkan keakurasian 100% dan 93% 

berdasarkan uji validasi terhadap 30 dokter muda di rumah sakit Dr. Hasan 

Sadikin, Bandung. Namun, disamping itu aplikasi ini tidak dapat dijadikan 

keputusan akhir untuk menentukan penyakit yang dialami pasien. Karena, suatu 

penyakit ditentukan melalui berbagai pemeriksaan termasuk tanya jawab, 

pemerisaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang.  

5.2 Saran 

       Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya, disarankan untuk memperluas 

penyakit yang didiagnosa, karena begitu banyaknya penyakit pada pencernaan 

manusia yang ada. Salah satu caranya dengan terus melakukan komunikasi dan 
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studi kasus dengan pakar dan tempat pakar tersebut bekerja. Selain itu, dapat juga 

ditambahkan gambar contoh pasien pada hasil yang didapat sehingga dapat 

menjadi contoh bagi end user untuk menentukan diagnosa yang diberikan sesuai 

atau tidak. Perbaikan interface juga dapat dilakukan untuk membuat aplikasi 

menjadi menarik dan lebih mudah digunakan. 
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